
 

ONL-fiches/BOB/maart 2017 
 

1 

  Basisondersteuningsbudget  -  BOB 

 
 

Wat is een Basisondersteuningsbudget (BOB)? 
 

Het BOB is een vast bedrag van €300 per maand dat op het einde van de maand uitbetaald wordt door de 

Zorgkas. Met het BOB kunnen personen met een handicap zelf hun leven en zorg organiseren. Als dit 

onvoldoende is, kan er bij het VAPH jeugdhulp of een persoonsvolgend budget aangevraagd worden.  

Het BOB is vrij besteedbaar. Er moeten geen bewijzen of bonnetjes ingediend worden. 

Het BOB kan dienen om bv. dienstencheques te kopen voor poetshulp, een vriend te vergoeden voor 

vervoerskosten. Het kan gebruikt worden om de bijdrage voor thuishulp of rechtstreeks toegankelijke hulp in 

de gehandicaptenzorg (VAPH) te betalen. 
 

Twee trappen in de persoonsvolgende financiering binnen VAPH: 

 

 trap 1: BOB en RTH (rechtstreeks toegankelijke hulp)  

 trap 2: PVB (persoonsvolgend budget)  

 

Wie komt in aanmerking voor een BOB? 
 

Het BOB is op termijn bedoeld voor personen: 
 

 met een erkende handicap (vastgesteld voor de leeftijd van 65 jaar) 

 met een vastgestelde ondersteuningsnood 

 die geen gebruik maken van niet-rechtstreeks toegankelijke VAPH-ondersteuning 
 

De persoon moet aan elk van deze voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor BOB. 

 

Tot 2018 gaat het uitsluitend om deze mensen: 
 

 Fase 1 – september 2016 
 

o volwassenen met een handicap die met een actieve vraag geregistreerd staan op de 

‘Centrale Registratie voor Zorgvragen’ van het VAPH 

o ze moesten er op 31 december 2014 reeds geregistreerd staan 

o en er ook op 1 januari 2016 geregistreerd zijn. 
 

 Fase 2 – januari 2017 
 

o kinderen en jongeren tot 21 jaar met een handicap die een erkende aanvraag hebben voor 

jeugdhulp 

o zij waren op 30 juni 2015 met een actieve vraag geregistreerd bij de ‘intersectorale 

toegangspoort voor jeugdhulp’ 

o of ze moesten op 30 juni 2015 een actieve zorgvraag hebben en een indicatiestellingsverslag 

waaruit blijkt dat ze in aanmerking komen voor een persoonlijk assistentie budget (PAB) voor 

minderjarigen 

o ze maken nog geen gebruik van de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp van het VAPH of 

jeugdhulp uit andere sectoren van de jeugdhulp 
 

 Fase 2 – september 2017 
 

o kinderen en jongeren tot en met 25 jaar met een handicap, waarbij de handicap is erkend 

door de FOD Sociale Zekerheid en aangetoond door: 

 minstens 12 punten op de schaal voor bijkomende of verhoogde kinderbijslag 

 of minstens 12 punten op de medisch-sociale schaal voor de 

integratietegemoetkoming 

o ze maken nog geen gebruik van de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp van het VAPH of 

jeugdhulp uit andere sectoren van de jeugdhulp. 
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Wat zijn de bijkomende formele voorwaarden? 
 

 jonger dan 18: 

o één van de ouders of wettelijke vertegenwoordiger moet lid zijn bij een zorgkas als één van de 

ouders minstens 27 jaar is. 

o dit geldt niet als:  

 ouders geen aansluitplicht hebben 

 er geen ouders zijn 

 kind in wachtregister 

 kind reeds zorgverzekering van de zorgkas krijgt. 
 

 jongeren van 18 tot 25 jaar: 

o aangesloten zijn bij een zorgkas 

o legaal verblijven in België 

o de laatste 5 jaar ononderbroken in Vlaanderen en/of Brussel wonen ofwel ononderbroken 

sociaal verzekerd zijn in een lidstaat van de Europese Unie (EU) of de Europese Economische 

Ruimte (EER). 
 

 ouder dan 25 jaar: 

o aangesloten zijn bij een zorgkas 

o legaal verblijven in België 

o de laatste 5 jaar ononderbroken in Vlaanderen en/of Brussel wonen ofwel ononderbroken 

sociaal verzekerd zijn in een lidstaat van de Europese Unie (EU) of de Europese Economische 

Ruimte (EER). 

o op het moment van de indicatiestelling door het VAPH geen 65 jaar zijn. 

 

Heb ik recht op een BOB? 
 

De personen die mogelijk in aanmerking komen voor een BOB worden door het Vlaamse Zorgfonds gemeld 

aan de zorgkas waarbij deze persoon lid is. De zorgkas onderzoekt vervolgens nog of de persoon voldoet aan 

de bijkomende formele voorwaarden. 
 

De zorgkas contacteert jou zelf als je tot één van deze groepen behoort en in aanmerking komt voor een 

basisondersteuningsbudget. 

Je hoeft zelf geen aanvraag te doen of contact op te nemen. 

Indien je geen lid bent van een zorgkas, maar wel mogelijk recht hebt op BOB, zal je een brief krijgen van het 

Vlaams Zorgfonds. Je kan je dan aansluiten bij een zorgkas naar keuze. 
 

Overstap van niet-rechtstreeks toegankelijke hulp naar een BOB: 

Je kan kiezen om de hulp en ondersteuning van het VAPH (niet rechtstreeks toegankelijke hulp) stop te zetten 

en een BOB aanvragen. Hiervoor moet je een formulier ‘melding van de overstap naar het BOB’ invullen en 

opsturen naar het VAPH. 

 

Waarmee kan ik het BOB wel of niet combineren? 
 

Het BOB is combineerbaar met andere tegemoetkomingen zoals: 
 

 De Vlaamse zorgverzekering 

 De inkomensvervangende tegemoetkoming 

 De integratietegemoetkoming 
 

Het BOB is combineerbaar met volgende diensten van het VAPH of andere sectoren in de jeugdhulp: 
 

 rechtstreeks toegankelijke hulpverlening van VAPH 

 tegemoetkoming voor hulpmiddelen van het VAPH 

 contextbegeleiding, vanuit een CKG (centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning) of een 

voorziening jongerenwelzijn 

 ambulante diagnostiek vanuit een OOOC (centrum voor onthaal oriëntatie en observatie) 

 dagbegeleiding/dagcentrum erkend door jongerenwelzijn 

 contextbegeleiding in functie van autonoom wonen (begeleid zelfstandig wonen). 
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Het BOB is niet combineerbaar met volgende diensten van het VAPH 
 

 niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning (PAB en PVB). Eenmaal je dit ontvangt, valt het 

BOB weg. 

 bepaalde vormen van niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Dit gaat zowel om jeugdhulp van het 

VAPH als om jeugdhulp uit andere sectoren van de jeugdhulp.  
 

Het gaat om: 
 

o dagopvang door een MFC/MPI/OBC van het VAPH (semi-internaat) 

o verblijf in een MFC/MPI/OBC van het VAPH (internaat) 

o niet–rechtstreeks toegankelijke mobiele of ambulante begeleiding door een MFC of een 

thuisbegeleidingsdienst van het VAPH 

o verblijf in een residentiële voorziening van jongerenwelzijn (begeleidingstehuis, instelling 

bijzondere jeugdzorg, kamertraining) 

o verblijf in een OOOC (onthaal, oriëntatie en observatiecentrum erkend door jongerenwelzijn) 

o niet–rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp vanuit een CKG (centrum voor kinderzorg en 

gezinsondersteuning erkend door Kind & Gezin) 
 

Indien deze ondersteuning start of stopt, meld je dit aan jouw zorgkas! 

 

Volgende groepen komen ook niet in aanmerking voor een BOB: 
 

 personen die in een psychiatrisch verzorgingstehuis verblijven 

 jongeren die zijn ingeschreven in een internaat of een opvangcentrum van een MPI van het 

Gemeenschapsonderwijs 

 personen die in een residentiële gehandicaptenvoorziening buiten Vlaanderen (Brussel, Wallonië, 

buitenland) verblijven 

 personen die in gevangenschap ook in forensische psychiatrische centra) verblijven 

 als een persoon wegens een vrijstelling niet hoeft aan te sluiten bij de Vlaamse Sociale Bescherming, 

dan kan er ook geen BOB worden uitgekeerd. 

 

 

 

LINKEN: 
 

http://www.ondersteuningsnetlokeren.be/bob/ 
 

http://www.vlaamsesocialebescherming.be/basisondersteuningsbudget-voor-personen-met-een-handicap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij ons ben je welkom met al je vragen! 
 

ONDERSTEUNINGSNET Lokeren 

Sociaal Huis, Lepelstraat 4, 9160 Lokeren |  tel. 09.340.86.35 

aanmelden@ondersteuningsnetlokeren.be 

www.ondersteuningsnetlokeren.be |  facebook/ondersteuningsnetlokeren 
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